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UNA VIDA CONSAGRADA, UNA VIDA FELIÇ

La vida consagrada és la vida d’uns
homes i dones que, havent sentit la
crida del Senyor, volen seguir-lo de
més a prop donant-se a Ell i als
germans a través dels vots de pobresa,
castedat i obediència.
Una vida viscuda majoritàriament en
comunitat, és a dir, en companyia
d’altres germans o germanes que
tenen el mateix ideal.
Cada família religiosa té un carisma
propi però l’arrel de tots i de totes és la
mateixa: volen ser de Crist, volen ser
com Crist, volen seguir a Crist i servirlo a Ell i als germans.
L’amor al Senyor els ha impulsat a
preferir-lo a Ell abans que altres
opcions de vida també bones i
legítimes.
Els religiosos i religioses, els monjos i
monges, són un gran regal per tota
l’Església. La seva vida és un signe, un
senyal que ens recorda que és
realment important en la vida. La seva
presència ens fa despertar el desig de
Déu tantes vegades adormit pels
afanys d’aquest món i ens recorda que
estem cridats a la Vida amb Déu en
l’eternitat.
“L’alegria de l’evangeli en la vida
consagrada” és una realitat en cada
comunitat que visito. La trobada amb
elles sempre ens comunica la joia que
els inunda.- És normal perquè qui s’ha
entregat del tot al Senyor, encara que
passi com tothom per problemes i
dificultats, està arrelat prop de la font
d’aquell goig, d’aquella alegria de la
que Jesús diu que “ningú no us podrà
prendre”.
El vostre rector

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Pregària per les vocacions.- Diumenge
dia 2, com cada primer diumenge, a l’acabar la
missa de les 9 del matí exposarem el Santíssim
per fer davant d’Ell una pregària agraint-li el
poder celebrar l’Eucaristia i demanant-li les
vocacions sacerdotals que l’Església necessita.

Sant Blai.- El dilluns, dia 3 és la festa de Sant
Blai, tant a la missa del matí a l’Aliança com a
la de la tarda, a les 19’30 h., a la parròquia
beneirem els fruits i dolços que vulgueu portar.

Reunió grup 30/40. El dimecres, dia 5, a
les 21 h. i al Saló parroquial tindrem la reunió
quinzenal del grup 30/40 on continuem
coneixent millor la nostra fe per a viure-la amb
més decisió i entusiasme.

Concurs del Centenari.- Amb motiu del
centenari la parròquia convoca un concurs de
dibuix-pintura, redacció i qüestionari per a totes
les persones de qualsevol edat a partir dels 5
anys. El tema del concurs és: “100 anys de
l’església del Roser al Barri de FerreriesSant Vicent en qualsevol època de la seva
història.”
Un quadre, una poesia, una redacció, un auca,
un dibuix lliure, etc.. Animem a tothom a
participar-hi en aquesta iniciativa. Si voleu més
informació passeu pel despatx parroquial i us
informarem amb més detall.

Festa de santa Àgueda.- El proper
diumenge dia 9 de febrer a les 12 celebrarem
aquí, a la parròquia, la festa de Santa Àgueda
patrona de les mestresses de casa. Unes
festes que organitzen cada any l’Associació de
Dones del Roser del barri Ferreries-Sant
Vicent.- A l’acabar cantarem els goigs de
Santa Àgueda,.

Diumenge IV del temps de durant l’any

Senyor, Déu nostre, feu que us estimem amb tot el cor i
que també estimem tots els homes amb una caritat sincera.

AJUDA ALS NECESSITATS DES DE LA PARRÒQUIA
A més dels qui derivem a Càritas interparroquial, a més de la recollida
d’aliments, de la col·lecta anual de Càritas (500 €) i de la quota anual de 216€,
la parròquia atén i ajuda a famílies i a particulars en la compra d’aliments,
medicaments i ajudes per lloguer electricitat i aigua urgents.
Aquest any 2013 ha estat així:
-

gener: ajuda a família i aliments per als pobres...
30 €
73 €
febrer: ajuda a famílies i aliments per als pobres
març: medicaments nens, ajuda lloguer i aliments
280 €
105 €
abril: ajuda rebut d’aigua, aliments família i transeünts
maig: compra d’aliments per als pobres i famílies nec,.
53 €
juny: medicaments per als nens, i ajuda en aliments
42 €
65 €
juliol: ajuda en aliments a una família i medicaments,
agost: ajuda transeünts i família necessitada.
27 €
65 €
setembre: ajuda diverses famílies i transeünts
octubre: ajuda en aliments per a transeünts
43 €
novembre: ajuda en medicaments nens i transeünts
53 €
desembre: ajuda factura llum família i aliments
150 €
_______________
Total

SANTORAL

996 €

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Blas i San Oscar

3

San Andrés Corsini

4

Santa Agueda

5

San Pablo Miki i comp..

6

San Ricardo

7

Santa Jerónimo Emiliano

8

Santa Apolonia

9

“No puedes obligarte a
ti mismo a sentir algo
que no sientes, pero si
puedes obligarte a
hacer el bien, a pesar
de lo que sientes”
Pearl S. Buck

dilluns,

3

8,00 h
19’30 h.

dimarts, 4

8,00 h

Suf. Candia Rosa Itarte Lon

19’30 h

Suf. Alfredo Salas (aniv.)

dimecres, 5

8,00 h. Suf. Hnos. José, Carmen i Vicente Alumbreros Pantoja
19,30 h.

dijous, 6

8’00 h.
19’30 h. Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán
Intenció particular

divendres, 7

8’00 h.
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. Cosme Checa Jiménez (aniv.)

dissabte, 8

8’00 h.
19’30 h. Suf. Lorenzo i Josefa i familiars difunts.
Suf. Fabián García Manzanero (aniv.)

Diumenge, 9

9’00 h Per tot el poble
12’00 h. Suf. Difunts família Baulenes-Biarnés
19’30 h. Suf. Josefina Valldepérez Aragonés

